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HOTĂRÎREA nr.AT-7/1.1 din 28 decembrie 2016 

privind respingerea demersului pentru formarea Consiliului științific specializat 

 
În conformitate cu articolele 103, alin. (1) și 104, lit. r) din Codul cu privire la știință și inovare al 

Republicii Moldova (Monitorul Oficial, nr.125-129 din 30 iulie 2014), cu Regulamentul atestării cadrelor 

științifice și științifico-didactice de înaltă calificare, cu Regulamentul cu privire la funcționarea consiliilor 

științifice specializate şi conferirea gradelor științifice şi titlurilor științifice şi ştiinţifico-didactice în 

Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea CNAA din 25 noiembrie 2004, cu modificările și 

completările ulterioare, Comisia de Atestare a cadrelor științifice și științifico-didactice HOTĂREȘTE  

1. Se restituie demersul Consiliului Ştiinţific al Institutului de Chimie al AȘM, nr. 32-05-152  din 05 

iulie 2016 cu privire la formarea Consiliului științific specializat, abilitat cu dreptul de a organiza 

susținerea tezei de doctor în științe chimice cu tema: Синтез замещенных оксиндолов на основе 

изатинов / Sinteza oxindolilor substituiți pe baza izatinelor”,  specialitatea 143.01. Chimie organică, 

elaborat de dl POGREBNOI Vsevolod. 

 

Temei: Dosarul  privind formarea Consiliului științific specializat nu corespunde prevederilor 

Regulamentului atestării cadrelor științifice și științifico-didactice de înaltă calificare (p.19), aprobat prin 

Hotărârea CNAA din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare și Ghidului privind 

perfectarea tezelor de doctorat și autoreferat, aprobat prin Hotărârea CNAA din 23 aprilie 2009, cu 

modificările și completările ulterioare:  

 Conținutul tezei de doctor trebuie se demonstreze, în mod convingător, valoarea rezultatelor 

investigației. 

 Volumul părții principale a tezei nu corespunde cerințelor, constituind doar  60 de pagini din cele 

115-120 de pagini prevăzute. 

2.      Se avertizează conducătorul științific: MACAEV Fliur, doctor habilitat în științe chimice, profesor 

cercetător, pe motiv că a promovat această teză de doctor care nu corespunde prevederilor actelor 

normative ale CNAA.  

3.       Se avertizează Seminarul științific de profil din cadrul Institutului de Chimie al AȘM la 

specialitățile 143.01. Chimie organică  și 143.04 Chimia compușilor naturali și fiziologic pe motiv că a 

promovat această teză de doctor care nu corespunde prevederilor actelor normative ale CNAA.  

Prezenta hotărâre întră în vigoare la data adoptării și se publică pe site-ul CNAA (www.cnaa.md).  

Președinte al CNAA                    academician Valeriu CANŢER 

Secretar științific al CNAA                                             dr. hab.  Aliona GRATII 
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